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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at klimaforandringerne undergraver menneskers frihedsrettigheder og 
begrænser deres valgmuligheder; der henviser til, at Parisaftalen anerkender, at 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling bør fremmes af alle parter, 
og at den fastslår, at en kønsorienteret klimaindsats skal integreres i alle aspekter af 
gennemførelsen af aftalen;

B. der henviser til, at Beijing-handlingsprogrammet og resultaterne af dens 
gennemgangskonferencer skitserer tre strategiske mål for forbedring af kvinders 
beslutningstagning på miljøområdet, integration af kønsperspektivet i politikker og 
programmer for bæredygtig udvikling og styrkelse eller etablering af mekanismer på 
nationalt, regionalt og internationalt plan til vurdering af udviklings- og 
miljøpolitikkernes indvirkning på kvinder;

C. der henviser til, at klimaforandringer er et komplekst miljømæssigt og socialt 
spørgsmål, der påvirker en verden, der er kendetegnet ved og baseret på dybt rodfæstede 
ulige kønsrelationer; der henviser til, at kvinder generelt har mindre magt og derfor er 
mindre i stand til at afbøde og imødegå virkningerne af klimaforandringer; der henviser 
til, at ulige kønsdynamik påvirker de måder, hvorpå husholdninger, samfund, lande og 
det globale samfund påvirkes af og reagerer på klimaforandringer;

D. der henviser til, at den nuværende covid-19-krise viser den tætte forbindelse mellem 
ødelæggelsen af vores økosystemer, udnyttelsen af vildtlevende dyr og planter og 
udbruddet af epidemier; der henviser til, at kvindernes rolle i beskyttelsen af 
biodiversitet og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne bør anerkendes og fremmes 
yderligere;

E. der henviser til, at klimaforandringer har en mere ødelæggende indvirkning på de lande, 
der er mindst ansvarlige for den globale opvarmning; der henviser til, at mennesker i de 
mest sårbare situationer, navnlig kvinder, som udgør 70 % af verdens fattigste 
mennesker, og piger er mere udsat for klimaforandringer, udsættes for større risici og 
bærer større byrder på grund af deres ulige adgang til ressourcer, uddannelse, politiske 
magt, jobmuligheder, jordrettigheder og eksisterende sociale og kulturelle normer, 
såsom deres rolle som primære omsorgspersoner og leverandører af vand, fødevarer og 
brændstof, og deres tværgående erfaringer med forskelsbehandling, som reducerer deres 
evne til at beskytte sig selv og deres pårørende mod virkningerne af klimaforandringer; 
der henviser til, at kvinder og piger samtidig går i spidsen for beskyttelsen af 
naturressourcerne og ofte er de første i deres samfund til at reagere på virkningerne af 
klimakrisen; der henviser til, at kvinder er vigtige i håndteringen af klimakrisen og bør 
støttes som drivkræfter for forandring;

F. der henviser til, at klimaforandringer og manglende ligestilling mellem kønnene er 
indbyrdes forbundne; der henviser til, at klimaforandringerne ifølge FN har større 
indvirkning på kvinder og forstærker kønsskævhederne og forskelsbehandlingen på 
grund af køn, selv om kvinder bidrager mindre til at skabe klimaforandringer; der 
henviser til, at klimaforandringerne undergraver udøvelsen af menneskerettighederne, 
navnlig for dem, der befinder sig i frontlinjen af klimakrisen; der henviser til, at de 
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negative følger af klimaforandringerne underminerer landenes udviklingsperspektiver 
og uddyber de allerede eksisterende kønsforskelle, der skyldes talrige socioøkonomiske, 
institutionelle, kulturelle og politiske faktorer; der henviser til, at de offentlige 
tilpasnings- og afbødningspolitikker alligevel ikke tager tilstrækkeligt hensyn til køn;

G. der henviser til, at kvinder – som udgør halvdelen af verdens befolkning – lider under 
alvorlige kønsspecifikke følger af klimaforandringer såsom oversvømmelser, brande, 
tørke, afskovning eller vandmangel og er mere udsatte for smitte med f.eks. vand-, 
fødevare- og vektorbårne sygdomme samt sundhedsforhold forbundet med dårlig 
luftkvalitet; der henviser til, at følgerne af klimaforandringerne udgør en enorm risiko 
for kvinder, især gravide kvinder, som følge af forringede hygiejniske og 
sundhedsmæssige forhold og begrænset eller utilstrækkelig adgang til ordentlig 
medicinsk pleje og behandling;

H. der henviser til, at de negative virkninger af klimaforandringerne medfører en øget 
migration, når mennesker tvinges til at forlade deres hjem midlertidigt eller for altid, 
fordi miljøet gør det umuligt at leve der; der henviser til, at 80 % af dem, der er 
fordrevet som følge af klimaforandringer, er kvinder og børn, som er mere udsatte for 
de negative virkninger af klimaforandringerne og oplever større vanskeligheder i 
forbindelse hermed, herunder en langt højere risiko for at dø i naturkatastrofer; der 
henviser til, at situationen for internt fordrevne og asylansøgere af miljømæssige årsager 
er værst for mennesker i udsatte situationer som f.eks. kvinder, der ofte udsættes for 
krænkelser af deres grundlæggende rettigheder som ofre for menneskehandel og seksuel 
udnyttelse; der henviser til, at kvinder normalt er mere udsatte for at blive placeret i 
usikre og overfyldte lejre på grund af deres mangel på aktiver og større sårbarhed over 
for fattigdom;

I. der henviser til, at kvinder ifølge Greenpeace udgør 51 % af verdens befolkning og 
43 % af arbejdsstyrken i landbruget i udviklingslandene; der henviser til, at 
landbrugsproduktionen er en af de sektorer, der er mest berørt af klimaforandringerne; 
der henviser til, at 60 % af de mennesker, der lider af underernæring, ifølge World 
Economic Forum er kvinder og børn; der henviser til, at knapheden på ressourcer især 
berører kvinder, der skal bruge mere tid på at skaffe dem, til skade for andre aktiviteter 
som f.eks. uddannelse; der henviser til, at en ud af fire unge kvinder i udviklingslande 
ifølge UNESCO ikke har afsluttet grundskolen;

J. der henviser til, at klimaforandringerne er tæt forbundet med energipolitikken; der 
henviser til, at energifattigdom er forbundet med lave indkomster og f.eks. stigende 
energipriser; der henviser til, at kvinder har lavere indkomster og er i større risiko for at 
blive ramt af energifattigdom, som især rammer enlige forældre og ældre, hvoraf 
kvinder er fattigst; der henviser til, at der i 2016 var 1,1 mia. mennesker i verden uden 
adgang til energi, og af dem var mellem 50 % og 70 % kvinder og børn;

K. der henviser til, at klimaforandringer, miljøforringelser, knaphed på ressourcer og 
naturkatastrofer kan øge spændingerne og forstærke ulighederne mellem kønnene og 
dermed føre til hyppigere voldshandlinger, herunder vold i hjemmet og økonomisk 
vold, seksuelle overgreb, tvangsprostitution, påtvunget eller ufrivilligt ægteskab og 
andre former for kønsbaseret misbrug;

L. der henviser til, at klimaforandringerne har alvorlige følger for fødevaresikkerheden, 



AD\1213764DA.docx 5/11 PE650.432v02-00

DA

-tilgængeligheden samt adgangen til og udnyttelsen af fødevarer; der henviser til, at 
kvinder navnlig i udviklingslandene tegner sig for 40-80 % af arbejdsstyrken i 
forbindelse med produktion og høst af fødevarer, afhængigt af region; der henviser til, 
at hyppigere fejlslagen høst og en hidtil uset udtømmelse af naturressourcer som følge 
af ændrede vejrforhold kan betyde en urimeligt stor arbejdsbyrde i landbruget og 
manglende evne til at skaffe mad nok til husholdningerne;

M. der henviser til, at kvinder, navnlig indfødte kvinder, er særligt sårbare over for vold 
knyttet til miljøet; der henviser til, at næsten halvdelen af mordene på miljøforkæmpere 
i 2017 blev begået på kvinder;

N. der henviser til, at mænd i 2018 ifølge oplysninger fra Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder optog mere end 80 % af alle stillinger med 
klimaforandringer som ansvarsområde; der henviser til, at på det videnskabelige 
område, hvor der udarbejdes rapporter til drøftelse i internationale fora, er 95 % af 
bestyrelsesmedlemmerne og 86 % af de øverste chefer mænd; der henviser til, at det i 
elektricitetssektoren på verdensplan kun er 8 % af alle stillinger med indflydelse, der er 
besat af kvinder, og at de kun repræsenterer 32 % af det samlede antal arbejdstagere i 
denne sektor;

O. der henviser til, at klimaforandringerne har en alvorlig indvirkning på 
ferskvandsressourcerne og tilgængeligheden af vand, navnlig i udviklingslande 
beliggende i varme og tørre klimaområder, hvilket har indflydelse på tilgængeligheden 
af vand til husholdningerne; der henviser til, at knapheden på vandressourcer kan 
ramme kvinder hårdest;

P. der henviser til, at pigers og kvinders adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi i mange udviklingslande er begrænset af forskellige faktorer 
såsom social og kulturel skævhed, utilstrækkelig teknologisk infrastruktur, navnlig i 
landdistrikterne, utilstrækkelig adgang til uddannelse, manglende naturvidenskabelige 
eller IT-kundskaber samt kvinders manglende rådighed over indkomst til køb af 
teknologitjenester;

1. anerkender, at ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers stilling er 
en drivkraft bag bæredygtig udvikling og en forudsætning for at håndtere 
klimaudfordringerne; opfordrer EU og EU-medlemsstaterne til at medtage kønsspecifik 
analyse og kønsbudgettering i politikker for udviklingssamarbejde og i alle instrumenter 
for at fremme en kønsretfærdig klimaindsats og støtte tilpasning til og 
modstandsdygtighed over for klimaforandringer i udviklingslandene;

2. minder om, at sociale og kulturelle normer påvirker kvinders sårbarhed over for 
klimaforandringer, og at kvinder og piger er mere tilbøjelige til at blive fordrevet på 
grund af den kønsspecifikke arbejdsdeling og mobiliteten, samt den manglende adgang 
til information, deres rolle som plejere og lavere deltagelse i politisk og økonomisk 
beslutningstagning; understreger, at kvinder og piger også er særligt udsatte for seksuel 
vold, udnyttelse og skolefrafald under disse kriser og eftervirkningerne af dem; 
opfordrer EU til at styrke dette aspekt af kønsdimensionen i sin humanitære indsats og 
sikre adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester;

3. understreger, at der er stærke beviser for, at de helbredsmæssige konsekvenser af 
klimafølsomme forhold, f.eks. underernæring og forekomsten af smitsomme 
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sygdomme, såsom malaria, varierer alt efter køn; noterer sig med bekymring den høje 
dødelighed blandt kvinder i katastrofesituationer; minder om, at virkningerne af 
klimaforandringer medfører en stigning i antallet af sygdomme, der rammer kvinder og 
piger og påvirker deres seksuelle sundhed og reproduktive rettigheder; påpeger, at 
mangel på rent vand, som følge af klimaforandringer, har negativ indvirkning på 
hygiejnen hos gravide kvinder, på mødresundheden og under menstruation; opfordrer 
indtrængende til integration af kønsperspektivet i politikker og programmer for 
bæredygtig udvikling for at sikre, at kvinders og pigers rettigheder – herunder seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder og nødvendig sundhedspleje – fremme af 
ligestilling mellem kønnene og klimaretfærdighed integreres via strategiprogrammerne;

4. opfordrer til, at den nye kønshandlingsplan for eksterne forbindelser (GAP III) retter 
særlig opmærksomhed mod ligestilling mellem kønnene og klimaforandringer på alle 
fire centrale indsatsområder med henblik på at udvikle dertil knyttede indikatorer og 
sikre tilstrækkelige ressourcer til at realisere målsætningen for GAP; mener, at GAP III 
bør støtte meningsfuld og effektiv politisk deltagelse af organisationer ledet af kvinder 
og kvinderettighedsorganisationer i partnerlandene på alle niveauer; opfordrer til, at 
kvindeorganisationer sikres adgang til internationale klimafonde og klimaforhandlinger, 
navnlig i lyset af det vigtige lederskab, som kvinder ofte udviser i bekæmpelsen af 
klimaforandringer i deres hjemlande og samfund;

5. understreger behovet for, at instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde støtter kønsfølsomme tilgange i dets processer og aktiviteter, 
herunder behovet for særlige klimaprojekter og -programmer, der specifikt behandler 
bekymringer i forhold til køn;

6. understreger, at kvinder og piger er en vigtig drivkraft for forandring, navnlig for 
klimaindsatsen, og mener, at EU's udviklingsprogrammer bør fremme kvinders og deres 
organisationers meningsfulde deltagelse og styrke på alle niveauer og i alle stadier af 
udformningen, planlægningen, finansieringen og gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af politikker, eftersom en inddragelse af kvinderne er afgørende for at 
afbøde klimaforandringerne og forbedre interventionspolitik med henblik på 
modstandsdygtighed, retfærdig tildeling af ressourcer til at håndtere de forhindringer, 
der uforholdsmæssigt påvirker dem og for at sikre langsigtede og bæredygtige 
klimaløsninger; understreger i den forbindelse behovet for at støtte kapacitetsopbygning 
og kvinders rolle som opdragere og drivkræfter for forandring samt sikre tilstrækkelig 
finansiering til disse organisationer;

7. opfordrer Kommissionen til at anerkende den vigtige rolle, som kvinder spiller i 
bekæmpelsen af klimaforandringer i udviklingslandene, og deres effektive rolle som 
agenter og drivkræfter for tilpasning og afbødning; opfordrer til, at der træffes 
foranstaltninger til at forbedre kvinders lokale tilpasningsevne, navnlig i 
udviklingslandene, iværksættes flere tilpasningsinitiativer, der kan afdække og imødegå 
kønsspecifikke virkninger af klimaforandringer, hovedsageligt på områder, der vedrører 
fødevaresikkerhed, vandforvaltning, landbrug, energi, sundhed og katastrofehåndtering; 
konstaterer, at gennemførelsen af klimapolitikker giver kvinder mulighed for at blive 
mere aktive i lokalpolitikken og dermed give lokale kvinder en stemme;

8. bekræfter, at det er nødvendigt at kræve og fremme kvinders aktive deltagelse og at 
foreslå nye klima- og udviklingspolitikker, der bidrager til at ændre de sociale, 



AD\1213764DA.docx 7/11 PE650.432v02-00

DA

produktive, økonomiske og institutionelle strukturer på måder, der fremmer lige 
muligheder og bæredygtig udvikling;

9. understreger, at klimamidler bør være tilgængelige for både mænd og kvinder og have 
til formål at skabe gensidige fordele i stedet for at forværre de eksisterende 
ulighedsmønstre;

10. minder om, at kønsforskelle i energirelateret uddannelse skyldes kønsbaserede 
fordomme og stereotyper, der udelukker kvinder fra områder vedrørende grøn økonomi 
såsom transport og energi og dermed forårsager spild af menneskelige ressourcer og 
forhindrer EU i at opnå sit fulde konkurrencepotentiale; understreger behovet for, at der 
sker en forøgelse af antallet af kvinder med relevante kvalifikationer inden for 
naturvidenskab og teknologi og af antallet af kvinder, der sidder i relevante 
videnskabelige organer på højeste niveau; opfordrer indtrængende de nationale 
regeringer til at tilskynde og forpligte virksomhederne og den akademiske verden til at 
inddrage kvinder på alle beslutningsniveauer i industrisektorer som energi, transport og 
olie;

11. kræver, at kvinder får lige adgang til den viden, de ressourcer og den teknologi, der er 
nødvendig for at kunne stå imod de negative virkninger af global opvarmning; fastslår, 
at politiske foranstaltninger ikke blot bør tage sigte på at mildne de skader, der er 
forårsaget af naturkatastrofer, men at det også er nødvendigt at koncentrere indsatsen 
om at mindske deres indvirkning på befolkningen ved hjælp af ligestillingsindsatser, der 
giver kvinder mulighed for at samarbejde om at finde bæredygtige løsninger;

12. opfordrer Kommissionen til at undersøge den kønsmæssige indvirkning på eksisterende 
handelsaftaler og – på forhånd – på eventuelle nye aftaler, der skal underskrives; 
opfordrer til, at der i såvel nye som eksisterende aftaler indføjes effektive bestemmelser 
og sanktionsmekanismer for at opnå ligestilling mellem kønnene og sikre kvinders 
rettigheder og styrke deres stilling; opfordrer Kommissionen og Rådet til at fremme og 
støtte medtagelsen af et specifikt kønskapitel i EU's handels- og associeringsaftaler og 
til at sikre, at det specifikt omfatter bindende forpligtelser til at respektere og fremme 
ligestilling mellem kønnene og kvinders stilling;

13. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en konkret handlingsplan med henblik på at 
opfylde forpligtelserne i den nye kønshandlingsplan, der blev vedtaget på den 25. 
partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer 
(COP25), og til at oprette et permanent EU-knudepunkt for kønsspørgsmål og 
klimaforandringer med tilstrækkelige budgetmidler til at gennemføre og føre tilsyn med 
en kønsansvarlig klimaindsats i EU og globalt; opfordrer EU og EU-medlemsstaterne til 
at sikre kønsspecifikke nationale klimahandlingsplaner ved stærkt forøget integration af 
ligestilling i de reviderede nationale klimahandlingsplaner og ved meningsfuld 
inddragelse af kvindeorganisationerne i udformningen og gennemførelsen af dem; 
minder om, at landene har forpligtet sig til at revidere deres nationale 
klimahandlingsplaner i 2020, og at denne forpligtelse ikke er afhængig af, hvornår COP 
finder sted;

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at det fornyede AVS-EU-partnerskab og den 
omfattende strategi med Afrika bygger på principper om klima, miljøindsats for at nå 
2030-dagsordenen og ligestilling mellem kønnene og har en menneskerettighedsbaseret 
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tilgang, der sætter samfund og kvinder i centrum for bestræbelserne på miljø- og 
udviklingsområdet;

15. opfordrer medlemsstaterne til at oprette et formelt rådsorgan om ligestilling mellem 
kønnene for at give ministre med ansvar for ligestilling mellem kønnene et særligt 
diskussionsforum og for bedre at fremme integration af ligestillingsaspektet i alle EU's 
politikker, herunder miljø- og udviklingspolitikker;

16. understreger, at for at opnå en rimelig, fair, retfærdig og bæredygtig overgang, der ikke 
svigter nogen, skal hele klimaindsatsen omfatte et køns- og tværgående perspektiv, som 
også omfatter de mest marginaliserede menneskers og samfunds forskelligartede 
erfaringer.

17. understreger nødvendigheden af, at finansieringen af både tilpasning til 
klimaforandringerne og afbødning af deres virkninger tager hensyn til kønsaspektet; 
opfordrer EU til at øge den finansielle støtte til den kønsretfærdige klimaindsats med 
henblik på tilpasning og håndtering af tab og skader i udviklingslandene, herunder 
klimaindsatser, der gennemføres af kvindeorganisationer på græsrodsniveau, i 
betragtning af deres centrale rolle i lokale svar på klimakrisen;

18. opfordrer til, at målene for bæredygtig udvikling bliver centrale i al beslutningstagning 
og politikudformning i EU og EU-medlemsstaterne samt i EU's udenrigs- og 
udviklingspolitik; opfordrer til integrering af kønsaspektet i planer og interventioner 
vedrørende bæredygtig udvikling og klimaforandringer; minder om, at det er helt 
centralt for opnåelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling, at kvindernes stilling 
styrkes; minder om, at klimaforandringskatastrofer har en tendens til at forværre 
kønsforskelle og skabe yderligere uligheder i hele verden og navnlig det globale syd;

19. opfordrer til en større indsats for at øge kvinders deltagelse i beslutningsprocesser om 
klima på højt niveau på nationalt, regionalt og lokalt plan; anerkender, at styrkelse af 
kvinders stilling og deres fulde og lige deltagelse samt udøvelse af lederfunktioner på 
internationalt plan samt varetagelse af nationale, regionale og lokale initiativer på 
klimaområdet er af afgørende betydning for en vellykket og effektiv indsats mod 
klimaforandringer; opfordrer i den forbindelse til, at kvinder i højere grad integreres i 
processen med at finde løsninger på tilpasningen til klimaforandringer og udvikle 
tilpasningsstrategier og nationale tilpasningsplaner;

20. noterer sig, at indvirkningerne af klimaforandringer i det globale syd medfører en 
fortrængning af mennesker, der ikke opfylder parametrene i de nuværende 
internationale rammer; opfordrer EU til at reagere i passende omfang på 
klimaforandringerne og til at inddrage kønsperspektivet i alle migrationspolitikker med 
henblik på at værne om klimaretfærdigheden;

21. opfordrer Kommissionen til at anerkende den vigtige politiske rolle, som klimaaktivister 
spiller i bekæmpelsen af klimaforandringer i udviklingslandene, og anmoder EU-
delegationerne om at sikre en prioritering af deres beskyttelse og finansiering, navnlig 
for kvinder og personer fra marginaliserede samfund;

22. understreger, at landbrugssektoren er en af de sektorer, der er hårdest ramt af følgerne af 
klimaforandring i partnerlandene; understreger, at kvinder i landdistrikterne er særligt 
sårbare over for klimaforandringernes indvirkninger på landbrugsproduktion og 
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fødevaresikkerhed, da de ofte er afhængige af naturressourcer, udfører meget af 
landbrugsarbejdet, såsom fødevareproduktion og indsamling af vand og brændsel, og da 
de meget ofte udfører ulønnet arbejde i hjemmet og i samfundet; opfordrer EU og dets 
medlemsstater til at styrke samarbejdet med partnerlandene med henblik på at inkludere 
et stærkt kønsaspekt i alle politikker for udvikling af landbruget og landdistrikterne og 
øge støtten til kvinders produktionskapacitet, så de kan klare sig i forbindelse med 
fødevareusikkerhed som følge af klimaforandringerne, samtidig med at der sikres ikke-
diskriminerende adgang til ressourcer og øget deltagelse i beslutningsprocesserne på 
lokalt og nationalt plan;

23. minder om, at indsamling af kønsopdelte data er et foreløbigt skridt i retning af en 
egentlig kønsspecifik analyse af klimaændringer med henblik på at fastlægge 
kønssensitive indikatorer og benchmarks og udvikle praktiske redskaber til en mere 
effektiv integrering af kønsaspektet i hele cyklussen af politikker, programmer og 
projekter; opfordrer Kommissionen til at øge kapacitetsopbygningen i 
udviklingslandenes nationale statistiske systemer med henblik på indsamling af 
kønsopdelte statistikker om miljøet for at forbedre evalueringen af og finde løsninger på 
de forskellige konsekvenser af klimaforandringerne;

24. påpeger, at aktioner med henblik på at øge kvinders deltagelse i videnskabs- og 
teknologirelaterede uddannelsesområder er af største betydning for effektivt at 
bekæmpe kønsspecifikke konsekvenser af klimaforandringer; opfordrer til, at piger og 
kvinder i større omfang optages på de videnskabelige, teknologiske og matematiske 
studier som kommende videnskabsfolk og ingeniører inden for vedvarende energi med 
henblik på bekæmpelse af de negative virkninger af klimaforandringer;

25. påpeger, at klimaforandringerne kan udløse mere vold mod kvinder og piger, hvad enten 
den er systemisk eller kulturelt betinget, herunder vold i hjemmet; opfordrer til 
indsatser, der tager sigte på at styrke kapaciteten blandt de nationale myndigheder og 
arbejdsmarkedsparter med henblik på at forstå og tage fat på de forskellige aspekter af 
kønsbestemt vold og klimaforandringer; understreger vigtigheden af at yde bistand til 
udvikling af kapacitet til at håndtere risikofaktorer som kønsspecifik vold ved mønstring 
af samfundsengagement og lederskab.
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